*MESUX000IJWY*
Sp. značka: SVO/3069/2016/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 50. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.10.2016
Jednání Rady města zahájil v 17:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Ing Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Smlouva o právu k provedení stavby spojená se smlouvou o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě (p. Ritter)

2.

Pronájem části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II

3.

Revizní sdělení Bc. Hlízy (MěÚ Trutnov - orgán územního plánování) k záměru
"Přestavba kůlny u RD čp. 7 Svoboda nad Úpou, Maršov II - změna stavby před
dokončením"

4.

Žádosti o úhradu odebrané el. energie za provoz internetových antén na objektu čp.
302

5.

Žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. o pronájem prostoru na sloupech
VO za účelem umístění informačních tabulí

6.

Žádost o pronájem hrobového místa, resp. hrobky na svobodském hřbitově

7.

Inventarizace majetku 2016

8.

Informace o stavu zpracování publikace o historii Svobody

9.

Návrh knihovnice na doplnění knihovnického systému o modul SMS Operátor

10.

Návrh Smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v Maršově II

11.

Plán zimní údržby 2016/2017

12.

Návrh nájemní smlouvy s ČLA (zájmová činnost žáků ČLA) na pronájem sportovní
haly

13.

Připravovaná směna pozemků na Novém světě – projednání návrhů GP

14.

Písemný podnět k projednání ochrany veřejného a soukromého majetku - návrh na
zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, způsobující hluk

15.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I na výstavbu RD
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16.

Stanovisko města k udělení licence na autobusovou linkovou dopravu

17.

Kontrola plnění usnesení rady

18.

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s DPS na rok 2017

19.

Žádost o vyjádření k PD pro územní a stavební řízení ve věci stavby "Odstranění
zápachu z výroby instalací biofiltru" a souhlas majitele sousedních pozemků s
umístěním a provedením stavby

1. Smlouva o právu k provedení stavby spojená se smlouvou o zřízení věcného břemene
inženýrské sítě (p. Ritter)
Radě města byl předložen v souladu s usnesením rady č. RM/611/48/2016 z 21.9.2016 návrh
Smlouvy o právu k provedení stavby spolu s budoucí smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě
ve věci "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" s panem Ritterem, resp. s vlastníky dotčených
pozemků, kterými jsou dcery pana Rittera (viz příloha originálu zápisu). K návrhu smlouvy neměl
nikdo z přítomných připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby spolu s budoucí smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě
ve věci "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" s panem Ritterem, resp. s vlastníky dotčených
pozemků, kterými jsou dcery pana Rittera (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/633/50/2016 bylo přijato.
2. Pronájem části pozemku p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II
Radě města byla předložena žádost paní Kazi Štelzigová o pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú.
Maršov II o výměře cca 25 m2 dle zveřejněného záměru města č.24/2016. Rada města hlasovala o
následujícím návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2 dle zveřejněného záměru
města č.24/2016 paní Kazi Štelzigové na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2,-Kč/1 m2/rok s 3M
výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/634/50/2016 bylo přijato.
3. Revizní sdělení Bc. Hlízy (MěÚ Trutnov - orgán územního plánování) k záměru
"Přestavba kůlny u RD čp. 7 Svoboda nad Úpou, Maršov II - změna stavby před
dokončením"
Radě města bylo předloženo revizní sdělení Bc. Hlízy (MěÚ Trutnov - orgán územního plánování) k záměru
"Přestavba kůlny u RD čp. 7 Svoboda nad Úpou, Maršov II - změna stavby před dokončením" č.j.
R/742/2016/HLM ze dne 7.10.2016 (viz příloha originálu zápisu).
Městský úřad Trutnov - odbor rozvoje města, oddělení územního plánování obdržel podnět k revizi sdělení
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orgánu územního plánování vydaného dne 17.3.2016 pod č.j. 2016/1694/R/HLM k záměru „přestavba kůlny
u rod. domku č.p.7, Svoboda nad Úpou, Maršov II. – změna stavby před dokončením“, zaslaný městem
Svoboda nad Úpou na základě usnesení Rady města č. RM/466/39/2016 ze dne 4.5.2016. Důvodem pro
podání podnětu ze strany města bylo následující - výtah ze zápisu z jednání rady:
„Rada města konstatuje, že ačkoliv stavba nebyla k dnešnímu dni řádně povolena, z přiložené
fotodokumentace z různých období roku jasně vyplývá, že stavba slouží k ustájení zvířat, takže už v této
době je užívaná v rozporu s deklarovaným Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě z února 2016, který měla rada k
dispozici jako součást Sdělení úřadu územního plánování. Rada města se i nadále domnívá, že závěr Sdělení
orgánu územního plánování je nesprávný, protože kůlna je stavba vedlejší ke stavbě hlavní, kdežto v daném
případě se jedná o kůlnu, která svými rozměry jednoznačně přesahuje rozměry, resp. půdorys hlavního
objektu k bydlení, o kůlně lze hovořit pouze v případě původně povoleném rozsahu stavby.“
Výše uvedeným podnětem se tedy v rámci revizního řízení úřad územního plánování obce s rozšířenou
působností v Trutnově a současně dotčený orgán v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1) písm. f zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) zaobíral a v celé záležitosti sdělil
následující:
Městský úřad Trutnov - odbor rozvoje města, oddělení územního plánování obdržel dne 2.3.2016 žádost o
posouzení záměru „přestavba kůlny u rod. Domku č.p. 7, Svoboda nad Úpou, Maršov II. – změna stavby
před jejím dokončením“. Součástí žádosti byla dokumentace zpracované autorizovaným technikem Marií
Adamcovou, Horská 177, 542 24 Svoboda nad Úpou (11/2012) na uvedenou stavbu. Předložená projektová
dokumentace řešila umístění stavby kůlny se sedlovou střechou se sklonem 45° a půdorysných rozměrech
28,02 m x 5,14 m s výškou 5,11 m a celkovou zastavěnou plochou 165,96 m2. V dokumentaci (část
A.průvodní zpráva – dodatek č.1) bylo dále uvedeno, že stavba bude sloužit jako doplňková stavba k
rekonstruované budově tedy pro uskladnění přípojného nářadí k zemědělské technice bez vlastního pohonu
(kleště na sena, radlice, brány, shrnovač, příslušenství k čelnímu nakladači apod.), pastevního materiálu
(ohradníkové systémy – lanka, sítě atd.), potřeb k chovu koní, ovcí, skotu, vybavení pro včelařství atd. a k
uskladnění palivového dříví.
Z podnětu zaslaného městem Svoboda nad Úpou vyplývá, že stavba není v současné době užívána k účelu,
uvedeném v projektové dokumentaci tvořící přílohu k žádosti o vyjádření, kterou úřad územního plánování v
rámci svého sdělení posuzoval, a ke které taktéž vydal dne 2.3.2016 pod č.j. 2016/1694/R/HLM své
vyjádření. Stavba je dle údajů uvedených v zaslaném podnětu města Svoboda nad Úpou užívána „k ustájení
zvířat“ tedy v rozporu s projektovou dokumentací předloženou radě města.
Úřad územního plánování konstatuje, že toto využití „ustájení zvířat“ nenaplňuje jak podmínky stanovené
platným Územním plánem Svoboda nad Úpou vydaným 30.3.2006, tak současně nekoresponduje s údaji o
využití uvedených v projektové dokumentaci předložené v rámci posouzení.
Dle platné územně plánovací dokumentace – Územního plánu Svoboda nad Úpou je stavba kůlny u
rodinného domku čp. 7, Svoboda nad Úpou, Maršov II. umístěna v ploše vymezené pro funkční využití
„ÚZEMÍ ČISTĚ OBYTNÁ – rodinné domy“. Podmínky pro funkční využití této plochy stanovené platným
územním plánem umožňují následující:
„ÚZEMÍ ČISTĚ OBYTNÁ – rodinné domy
Jedná se zejména o lokality nejstarší zástavby (typu zemědělské osady) a rozsáhlá novější výstavba (typu
rodinné zástavby) z konce předminulého a počátku minulého století a výstavba rodinných domů od
šedesátých let minulého století až doposud – viz grafická část. Pro stávající plochy zástavby i nově
navrhované lokality B1 – B8 platí následující regulace:
A. přípustné
- bydlení v izolovaných rodinných domech, stávajících chalupách a zemědělských usedlostech s
odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny
- nemovité kulturní památky
- veřejné plochy – zpevněná prostranství a parková zeleň, související drobné stavby
B. podmínečně přípustné
- rekreační využití stávajících objektů a ploch
- občanské vybavení, řemeslná a drobná výroba a služby (přednostně vestavěné) na základě zákona
č.455/1991 Sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění, bez zvýšených nároků na
dopravu a splňující požadavky vyhl. č.13/1997 Sb. a Směrnice č.41/1997 Sb. v platném znění, zařízení
podporující rozvoj cestovního ruchu
- nezbytně nutné technické vybavení sloužící provozu přípustných a podmínečně přípustných aktivit
C. nepřípustné
- novostavby bytových domů
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- novostavby řadových rodinných domů
- řadové objekty garáží, volně stojící objekty skladů
- stavby pro individuální rekreaci a zahrádkářské kolonie
- výrobní aktivity (stavby pro výrobu a zemědělské stavby) a servisy, opravny a čerpací stanice pohonných
hmot“
Z výše uvedených podmínek obsažených v platném Územním plánu Svoboda nad Úpou vyplývá, že stavby a
aktivity respektive využití pro účely chovu a ustájení zvířat, jakožto „zemědělských staveb“ dle ustanovení §
3 písm. f) odst. 1) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jsou v dané ploše
nepřípustné. Stavba pro ustájení zvířat umisťovaná v území vymezeném pro funkci čistě obytnou svým
provozem dle názoru úřadu územního plánování snižuje jeho kvalitu a kvalitu prostředí, čímž současně
nerespektuje podmínky trvale udržitelného rozvoje území. Na základě těchto skutečností úřad územního
plánování konstatoval, že umístění stavby pro ustájení zvířat není v souladu s Územním plánem Svoboda nad
Úpou.
K připomínce města Svobody nad Úpou obsažené v podnětu, ohledně zastavěné plochy posuzované stavby
kůlny jakožto doplňkové stavby (stavby vedlejší) ke stavbě hlavní, úřad územního plánování dále sdělil, že
nedohledal právní předpis, který by upravoval vzájemný možný poměr zastavěné plochy u doplňkové stavby
k zastavěné ploše stavby hlavní. Z tohoto důvodu nelze tedy konstatovat, zda doplňková stavba svou
zastavěnou plochou nesmí převyšovat zastavěnou plochu stavby hlavní.
Rada se výše uvedeným revizním sdělením zabývala a hlasovala o následujícím usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
revizní sdělení Bc. Hlízy (MěÚ Trutnov - orgán územního plánování) k záměru "Přestavba kůlny u
RD čp. 7 Svoboda nad Úpou, Maršov II - změna stavby před dokončením" č.j. R/742/2016/HLM ze
dne 7.10.2016 (viz příloha originálu zápisu), které je popsáno podrobně v zápisu a která v závěru
uvádí, že stavba pro ustájení zvířat umisťovaná v území vymezeném pro funkci čistě obytnou svým
provozem dle názoru úřadu územního plánování snižuje jeho kvalitu a kvalitu prostředí, čímž
současně nerespektuje podmínky trvale udržitelného rozvoje území. Na základě těchto skutečností
úřad územního plánování konstatoval, že umístění stavby pro ustájení zvířat není v souladu s
Územním plánem Svoboda nad Úpou.
K připomínce města Svobody nad Úpou obsažené v podnětu, ohledně zastavěné plochy posuzované
stavby kůlny jakožto doplňkové stavby (stavby vedlejší) ke stavbě hlavní, úřad územního plánování
dále sdělil, že nedohledal právní předpis, který by upravoval vzájemný možný poměr zastavěné
plochy u doplňkové stavby k zastavěné ploše stavby hlavní. Z tohoto důvodu nelze tedy
konstatovat, zda doplňková stavba svou zastavěnou plochou nesmí převyšovat zastavěnou plochu
stavby hlavní.
Na základě tohoto sdělení tedy rada trvá na svém původním stanovisku ve věci ustájení zvířat v
souladu s výše uvedeným stanoviskem odboru územního plánování v Trutnově. Ve věci velikosti
stáje rada respektuje stanovisko odboru územního plánování v Trutnově tak, jak je popsáno výše, a
ve věci velikosti stáje nevidí problém tak, jako většina obyvatel v dané lokalitě.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/635/50/2016 bylo přijato.
4. Žádosti o úhradu odebrané el. energie za provoz internetových antén na objektu čp. 302
Radě města byly předloženy žádosti 3 bývalých nájemníků bytového domu čp. 302 na Sluneční
stráni s žádostí o úhradu elektrické energie za provoz internetových antén na objektu čp. 302. Rada
již v minulosti projednávala stejnou žádost od Společenství vlastníků BJ s tím, že jej neschválila
(viz 45. schůze Rady města dne 3.8.2016). Rada se tedy znovu zabývala žádostmi od několika
nájemníků a konstatovala, že v dané věci nelze vyhovět, protože nelze dohledat i přes snahu
konkrétní údaje a data, pomocí kterých by šlo vyčíslit případnou kompenzaci. Dále rada
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konstatovala, že měřící zařízení nebylo instalováno městem, město ani městský úřad o něm
nevěděly a znovu rada konstatovala, že nájemníci domu Sluneční stráň čp. 302 měli reklamovat
pravidelné roční vyúčtování služeb ve lhůtách, stanovených ve vyúčtování. Bylo hlasováno o
návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádosti 3 bývalých nájemníků bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni s žádostí o úhradu
elektrické energie za provoz internetových antén na objektu čp. 302 s tím, že rada již v minulosti
projednávala stejnou žádost od Společenství vlastníků BJ s tím, že jej neschválila (viz 45. schůze
Rady města dne 3.8.2016). Rada se tedy znovu zabývala žádostmi od několika nájemníků a
konstatovala, že v dané věci nelze vyhovět, protože nelze dohledat i přes snahu konkrétní údaje a
data, pomocí kterých by šlo vyčíslit případnou kompenzaci. Dále rada konstatovala, že měřící
zařízení nebylo instalováno městem, město ani městský úřad o něm nevěděly, a tudíž radnice
neeviduje ani neevidovala žádný podružný elektroměr ani jeho odečty. Rada tedy znovu
konstatovala, že nájemníci domu Sluneční stráň čp. 302 měli reklamovat pravidelné roční
vyúčtování služeb.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/636/50/2016 bylo přijato.
5. Žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. o pronájem prostoru na sloupech
VO za účelem umístění informačních tabulí
Radě města byla předložena žádost o souhlas s umístěním reklamních tabulí na sloupech veřejného
prostranství od společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., která je provozovatelem zařízení
Alzheimer Care v Lázeňské ulici. Vzhledem k tomu, že město má dosud nevyřešené problémy s
provozovatelem zařízení ve věci skládky zeminy vedle objektu, rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o souhlas s umístěním reklamních tabulí na sloupech veřejného prostranství od
společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., která je provozovatelem zařízení Alzheimer Care v
Lázeňské ulici, a pověřuje starostu města, aby vstoupil do jednání s vedením společnosti za účelem
dořešení skládky zeminy vedle objektu Alzheimer care.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/637/50/2016 bylo přijato.
6. Žádost o pronájem hrobového místa, resp. hrobky na svobodském hřbitově
Radě města byla předložena žádost manželů Molnárových o pronájem hrobového místa č. PH 2 na
svobodském hřbitově. Součástí tohoto hrobového místa je také nepronajatá hrobka, která je v
majetku města. Stavební technik města sdělil, že při jednání s manželi Molnárovými přímo na místě
bylo jednáno o prodeji této hrobky, a proto nyní nerozumí, proč je v žádosti uveden pouze pronájem
hrobového místa a nikoliv žádost o prodej hrobky. Vzhledem k těmto nejasnostem rada hlasovala o
návrhu usnesení:

Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
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projednávání žádosti manželů Molnárových o pronájem hrobového místa č. PH 2 na svobodském
hřbitově s tím, že pověřuje starostu, aby se s žadateli setkal a zjistil, zda žádají o pronájem či prodej,
protože součástí hrobového místa je i hrobka v majetku města.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/638/50/2016 bylo přijato.
7. Inventarizace majetku 2016
Radě města byl předložen návrh Plánu inventur na rok 2016 včetně jmenování členů UIK a DIK
(viz příloha originálu zápisu). Rada k plánu neměla připomínka, a proto bylo hlasováno o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2015 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/639/50/2016 bylo přijato.
8. Informace o stavu zpracování publikace o historii Svobody
Mgr. Týfa sdělil všem přítomným aktuální informace o stavu zpracování publikace o historii
Svobody. Dále se zajímal o stav veřejné sbírky ne vydání publikace, kdy tajemnice sdělila, že
aktuální stav veřejné sbírky ja cca 37.000 Kč a z právnických osob je jediným přispěvatelem
společnost KVK PARABIT a.s., která věnoval do sbírky 10.000 Kč, ostatní dárci soukromými
fyzickými osobami. Mgr. Týfa radu informoval, že se pokusí do konce roku oslovit další
podnikající subjekty ve Svobodě nad Úpou s cílem získat do veřejné sbírky další finanční dary.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o stavu zpracování publikace o historii Svobody a dále informace o aktuálním
stavu veřejné sbírky na vydání publikace (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/640/50/2016 bylo přijato.
9. Návrh knihovnice na doplnění knihovnického systému o modul SMS Operátor
Radě města byl předložen návrh knihovnice na doplnění knihovnického systému o modul SMS
Operátor. Modul by byl napojen na stávající knihovnický software Clavius a místo ručního
vypisování korespondenčního lístku stačí pouze jedno kliknutí v systému Clavius u upomínky, na
kterou systém upozorní, že je potřeba zapomnětlivce upozornit smskou.
Jednorázový náklad činí 1.750 Kč + DPH, následně pak 302,50 Kč měsíčně, ale na druhé straně
úspora na poštovném (cca 25 upomínek měsíčně / 16 Kč) bude činit cca 400 Kč. Jedná se rozhodně
o efektivnější způsob upomínání (smska na telefon dorazí téměř 100% a je v systému prokazatelná,
korespondenční lístky se často ztrácejí a nelze se na poštu 100% spolehnout, a tudíž
zapomnětlivcům prokázat doručení upomínky).
Rada neměla k návrhu knihovnice připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh knihovnice na doplnění knihovnického systému o modul SMS Operátor. Modul bude napojen
na stávající knihovnický software Clavius a místo ručního vypisování korespondenčního lístku na
upomínku bude stačit pouze jedno kliknutí v systému Clavius u upomínky, na kterou systém
upozorní.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/641/50/2016 bylo přijato.

10. Návrh Smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v Maršově II
Radě města byly sděleny aktuální informace od vedoucího technické čety ohledně poptávkového
řízení na provádění zimní údržby v Maršově II. Vedoucí technické čety oslovil následující firmy za
účelem provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II:
- Otakar Tlachač – odmítl s ohledem na zdravotní důvody
- Mário Rehák – odmítl s ohledem na nedostatečnou kapacitu
- Milan Finger – nabídku podal, ale jménem své přítelkyně paní Petry Prausové, a to s ohledem na
pozastavenou živnostenskou činnost.
Paní Prausová nabízí stroje traktor s radlicí nebo UNC 060 za hodinovou sazbou ve výši 500 Kč /
hodinu s tím, že není plátce DPH, takže se jedná o cenu konečnou.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výsledek poptávkového řízení na provádění zimní údržby v Maršově II v lokalitě Maršov II s tím,
že rada akceptuje nabídku paní Petry Prausové, IČ 65701577 (traktor s radlicí nebo UNC 060 za
hodinovou sazbou ve výši 500 Kč / hodinu) a na základě této nabídky schvaluje znění Smlouvy o
dílo (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/642/50/2016 bylo přijato.

11. Plán zimní údržby 2016/2017
Radě města byl předložen vedoucím technické čety Plán zimní údržby místních komunikací ve
Svobodě nad Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2016 - 2017 (viz příloha originálu zápisu).
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro zimní sezonu
2016 - 2017 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/643/50/2016 bylo přijato.
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12. Návrh nájemní smlouvy s ČLA (zájmová činnost žáků ČLA) na pronájem sportovní
haly
Radě města byl předložen návrh Nájemní smlouvy s Českou lesnickou akademií Trutnov za užívání
sportovní haly za účelem zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci v době
od 19 – 21 hodin v období listopad 2016 – duben 2017 (viz příloha originálu zápisu). Rada neměla
k návrhu připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov za užívání sportovní haly za účelem
zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci v době od 19 – 21 hodin v
období listopad 2016 – duben 2017 (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/644/50/2016 bylo přijato.

13. Připravovaná směna pozemků na Novém světě – projednání návrhů GP
Radě města byl předložen návrh geodeta na použití GP č. 343-312/2014, který kdysi zpracovala
Geodézie Trutnov s.r.o. (město nebylo objednatelem GP) s tím, že by ale do směny pozemků
musela vstoupit další strana, a to vlastník parcely p.p.č. 239/9 v k.ú. Maršov I. Rada se
připravovanou směnou zabývala a shodla se na tom, že město nebude poskytovat majetkoprávní
služby dalším stranám a připravovanou směnu rozšíří pouze a část parcely p.p.č. 236/8 o výměře
cca 19 m2 tak, aby korespondovala s hranicí stávajíc plotu (viz zákres v příloze originálu zápisu).
V dané záležitosti rada hlasovala o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)

své usnesení č. RM/573/47/2016 ze dne 31.7.2016.

schvaluje
b)
zveřejnění záměru směny částí parcel ve vlastnictví města (část p.p.č. 238 o výměře
118 m2 a část p.p.č. 236/8 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku
p.p.č. 236/11 o výměře 122 m2 v k.ú. Maršov I dle vyznačení na pozemkovém
snímku v příloze originálu zápisu.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/645/50/2016 bylo přijato.

14. Písemný podnět k projednání ochrany veřejného a soukromého majetku - návrh na
zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, způsobující hluk
Radě města byl předložen písemný podnět pana Josefa Búše k projednání ochrany veřejného a
soukromého majetku – návrh na zákaz používání světlic, petard a další pyrotechniky, která
způsobuje hluk. Rada se podnět zabývala, ale vzhledem k tomu, že tato případná regulace musí být
řešena přijetím obecně závazné vyhlášky, která je v kompetenci zastupitelstva, rada přijala
následující usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání písemný podnět pana Josefa Búše s návrhem na projednání
ochrany veřejného a soukromého majetku – návrh na zákaz používání světlic, petard a další
pyrotechniky, která způsobuje hluk, protože případná regulace musí být řešena přijetím obecně
závazné vyhlášky, která je v kompetenci zastupitelstva.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/646/50/2016 bylo přijato.
15. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I na výstavbu RD
Radě města byla předložena žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.p.č. 240/11
v k.ú. Maršov I. Jedná se o parcelu nad domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing.
Žateckého určena k výstavbě rodinného domu. Rada žádost projednala, ale vzhledem k tomu, že na
jednom z posledních jednání rady vybrala prioritně k výstavbě RD lokalitu v Luční ulici a tyto
parcely nabízí k prodeji, bude panu Moravcovi nabídnuta k prodeji jedna z parcel v této lokalitě.
Příprava lokality Nový svět k výstavbě rodinných domů je složitější a měla by se v budoucnu (po
prodeji všech parcel v Luční ulici na výstavbu RD) řešit společně v rámci celé zástavbové lokality,
nikoliv individuálně bez společné koncepce vyřešení inženýrských sítí. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o
parcelu nad domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě
rodinného domu. Rada žádost projednala, ale vzhledem k tomu, že na jednom z posledních jednání
rady vybrala prioritně k výstavbě RD lokalitu v Luční ulici a tyto parcely nabízí k prodeji, bude
panu Moravcovi nabídnuta k prodeji jedna z parcel v této lokalitě. Příprava lokality Nový svět
k výstavbě rodinných domů je složitější a měla by se v budoucnu (po prodeji všech parcel v Luční
ulici na výstavbu RD) řešit společně v rámci celé zástavbové lokality, nikoliv individuálně bez
společné koncepce vyřešení inženýrských sítí.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/647/50/2016 bylo přijato.
16. Stanovisko města k udělení licence na autobusovou linkovou dopravu
Radě města byly předloženy 4 žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o
udělení licence vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801, na linku 690 972 Trutnov - Svoboda nad Úpou - Horní Malá
Úpa, Pomezní Boudy (SKIBUS),
- SKI-BUSY s.r.o., IČ 050 08 069, na linku 690 290 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní Maršov
- Svoboda nad Úpou - Janské Lázně (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 930 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně,
LANOVKA (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 990 Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vrchlabí Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa.
Rada neměla žádné připomínky, a proto bylo hlasováno o návrhu usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801, na linku 690 972 Trutnov - Svoboda nad Úpou - Horní Malá
Úpa, Pomezní Boudy (SKIBUS),
- SKI-BUSY s.r.o., IČ 050 08 069, na linku 690 290 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní Maršov
- Svoboda nad Úpou - Janské Lázně (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 930 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně,
LANOVKA (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 990 Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vrchlabí Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/648/50/2016 bylo přijato.
17. Kontrola plnění usnesení rady
Radě města byl předložen výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
V rámci kontroly plnění jednotlivých usnesení bylo radě předloženo Oznámení stavebního úřadu
č.j. SVO/3197/2016 ze dne 20.10.2016 o zahájení řízení dodatečného povolení stavby (předchozí
řízení o odstranění stavby bylo přerušeno s tím, že stavebník ve lhůtě požádal o dodatečné povolení
stavby). Dále byly radě sděleny informace k usnesení č. 629/49/2016 ze dne 5.10.2016 (žádost paní
Ivety Stránské o stanovisko města ke stavbě "Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni"). Tajemnice
sdělila informace o bezproblémové průjezdnosti městské techniky i hasičů, kdy pracovníci
technické čety a zástupce velitele hasičů tuto průjezdnost ověřili a pořídili z ní fotodokumentaci,
která je k dispozici u tajemnice. Stavební technik města předložil radě geodetické zaměření opěrné
zdi, u kterého byl osobně přítomen, a rovněž konstatoval, že zeď je zcela na pozemku stavebníka
včetně rezervy vedle místní komunikace. Doplnil, že předmětem kolaudačního řízení či závěrečné
kontrolní prohlídky, kterou bude provádět stavební úřad, bude předložení geodetického zaměření
skutečného provedení stavby. Dále stavební technik informoval radu o rozsahu poškození místní
komunikace, kdy lze jen těžko vyčíslit poškození zaviněné stavebníkem, protože komunikace byla i
před zahájením stavby ve špatném stavu. Nicméně stavebník se zavázal, že dobrovolně přispěje
částkou 10.000 Kč na opravu komunikace, protože si je vědom toho, že jeho nepovolená stavba jen
zhoršila již špatný stav komunikace. Rada tedy bude požadovat, aby tato nabídka byla zapracována
jako podmínka do rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
V rámci kontroly plnění usnesení bylo přijato následující usnesení včetně dalších doplňujících
usnesení k již přijatým usnesením:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
vydává
b)
kladné stanovisko ke stavbě „Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni“
s následujícím vysvětlením a podmínkami:
V rámci kontroly plnění jednotlivých usnesení bylo radě předloženo Oznámení
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stavebního úřadu č.j. SVO/3197/2016 ze dne 20.10.2016 o zahájení řízení
dodatečného povolení stavby (předchozí řízení o odstranění stavby bylo přerušeno
s tím, že stavebník ve lhůtě požádal o dodatečné povolení stavby). Dále byly radě
sděleny informace k usnesení č. 629/49/2016 ze dne 5.10.2016 (žádost paní Ivety
Stránské o stanovisko města ke stavbě "Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni").
Tajemnice sdělila informace o bezproblémové průjezdnosti městské techniky i
hasičů, kdy pracovníci technické čety a zástupce velitele hasičů tuto průjezdnost
ověřili a pořídili z ní fotodokumentaci, která je k dispozici u tajemnice. Stavební
technik města předložil radě geodetické zaměření opěrné zdi, u kterého byl osobně
přítomen, a rovněž konstatoval, že zeď je zcela na pozemku stavebníka včetně
rezervy vedle místní komunikace. Doplnil, že předmětem kolaudačního řízení či
závěrečné kontrolní prohlídky, kterou bude provádět stavební úřad, bude předložení
geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Dále stavební technik
informoval radu o rozsahu poškození místní komunikace, kdy lze jen těžko vyčíslit
poškození zaviněné stavebníkem, protože komunikace byla i před zahájením stavby
ve špatném stavu. Nicméně stavebník se zavázal, že dobrovolně přispěje částkou
10.000 Kč na opravu komunikace, protože si je vědom toho, že jeho nepovolená
stavba jen zhoršila již špatný stav komunikace. Rada tedy bude požadovat, aby tato
nabídka byla zapracována jako podmínka do rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/649/50/2016 bylo přijato.

18. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s DPS na rok 2017
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi městem a
příspěvkovou organizací Dům s pečovatelskou službou. Jedná se o specifikované činnosti ve
smlouvě, které pro PO zajišťuje město a je třeba nastavit finanční vztahy pro rok 2017. Jedná se o
zpracování mzdové agendy, komplexní vedení účetnictví a zajišťování výdeje obědů včetně úklidu
kuchyně). Dodatek upravuje výši měsíční odměny pro rok 2017 a tyto vztahy budou zapracovány
do připravovaného rozpočtu na rok 2017. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi městem a příspěvkovou organizací Dům
s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/650/50/2016 bylo přijato.

19. Žádost o vyjádření k PD pro územní a stavební řízení ve věci stavby "Odstranění
zápachu z výroby instalací biofiltru" a souhlas majitele sousedních pozemků s umístěním
a provedením stavby
Radě města byla předložena výše uvedená žádost společně s projektovou dokumentací. Jedná se o
opatření uvnitř provozu firmy KVK PARABIT, a.s., která by měla výrazně snížit zápach
z Dehtochemy. Na tuto akci bude společnost žádat o dotaci s tím, že přílohou žádosti o dotaci musí
být územní a stavební rozhodnutí. Rada neměla k žádosti žádné námitky a přijala následující
usnesení:
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Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci žádosti zástupce investora společnosti KVK PARABIT, a.s. o vyjádření
k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení ve věci stavby "Odstranění zápachu z
výroby instalací biofiltru" a souhlasí se stavbou jako majitel sousedních pozemků s umístěním a
provedením stavby.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/651/50/2016 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 26.10.2016 ve 18,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 9.11.2016 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
28.10.2016. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 50. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 26.10.2016.

…………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 50. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 26.10.2016
USNESENÍ č. RM/633/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby spolu s budoucí smlouvou o zřízení služebnosti
inženýrské sítě ve věci "Odkanalizování RD čp. 141 v k.ú. Maršov I" s panem Ritterem, resp.
s vlastníky dotčených pozemků, kterými jsou dcery pana Rittera (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/634/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2 dle zveřejněného
záměru města č.24/2016 paní Kazi Štelzigové na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2,-Kč/1
m2/rok s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/635/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
revizní sdělení Bc. Hlízy (MěÚ Trutnov - orgán územního plánování) k záměru "Přestavba
kůlny u RD čp. 7 Svoboda nad Úpou, Maršov II - změna stavby před dokončením"
č.j. R/742/2016/HLM ze dne 7.10.2016 (viz příloha originálu zápisu), které je popsáno
podrobně v zápisu a která v závěru uvádí, že stavba pro ustájení zvířat umisťovaná v území
vymezeném pro funkci čistě obytnou svým provozem dle názoru úřadu územního plánování
snižuje jeho kvalitu a kvalitu prostředí, čímž současně nerespektuje podmínky trvale
udržitelného rozvoje území. Na základě těchto skutečností úřad územního plánování
konstatoval, že umístění stavby pro ustájení zvířat není v souladu s Územním plánem
Svoboda nad Úpou.
K připomínce města Svobody nad Úpou obsažené v podnětu, ohledně zastavěné plochy
posuzované stavby kůlny jakožto doplňkové stavby (stavby vedlejší) ke stavbě hlavní, úřad
územního plánování dále sdělil, že nedohledal právní předpis, který by upravoval vzájemný
možný poměr zastavěné plochy u doplňkové stavby k zastavěné ploše stavby hlavní. Z tohoto
důvodu nelze tedy konstatovat, zda doplňková stavba svou zastavěnou plochou nesmí
převyšovat zastavěnou plochu stavby hlavní.
Na základě tohoto sdělení tedy rada trvá na svém původním stanovisku ve věci ustájení zvířat
v souladu s výše uvedeným stanoviskem odboru územního plánování v Trutnově. Ve věci
velikosti stáje rada respektuje stanovisko odboru územního plánování v Trutnově tak, jak je
popsáno výše, a ve věci velikosti stáje nevidí problém tak, jako většina obyvatel v dané
lokalitě.
USNESENÍ č. RM/636/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádosti 3 bývalých nájemníků bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni s žádostí o úhradu
elektrické energie za provoz internetových antén na objektu čp. 302 s tím, že rada již v
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minulosti projednávala stejnou žádost od Společenství vlastníků BJ s tím, že jej neschválila
(viz 45. schůze Rady města dne 3.8.2016). Rada se tedy znovu zabývala žádostmi od několika
nájemníků a konstatovala, že v dané věci nelze vyhovět, protože nelze dohledat i přes snahu
konkrétní údaje a data, pomocí kterých by šlo vyčíslit případnou kompenzaci. Dále rada
konstatovala, že měřící zařízení nebylo instalováno městem, město ani městský úřad o něm
nevěděly, a tudíž radnice neeviduje ani neevidovala žádný podružný elektroměr ani jeho
odečty. Rada tedy znovu konstatovala, že nájemníci domu Sluneční stráň čp. 302 měli
reklamovat pravidelné roční vyúčtování služeb.
USNESENÍ č. RM/637/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o souhlas s umístěním reklamních tabulí na sloupech veřejného
prostranství od společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., která je provozovatelem zařízení
Alzheimer Care v Lázeňské ulici, a pověřuje starostu města, aby vstoupil do jednání s
vedením společnosti za účelem dořešení skládky zeminy vedle objektu Alzheimer care.
USNESENÍ č. RM/638/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti manželů Molnárových o pronájem hrobového místa č. PH 2 na
svobodském hřbitově s tím, že pověřuje starostu, aby se s žadateli setkal a zjistil, zda žádají o
pronájem či prodej, protože součástí hrobového místa je i hrobka v majetku města.
USNESENÍ č. RM/639/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2015 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích
inventarizačních komisí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/640/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace o stavu zpracování publikace o historii Svobody a dále informace o
aktuálním stavu veřejné sbírky na vydání publikace (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/641/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh knihovnice na doplnění knihovnického systému o modul SMS Operátor. Modul bude
napojen na stávající knihovnický software Clavius a místo ručního vypisování
korespondenčního lístku na upomínku bude stačit pouze jedno kliknutí v systému Clavius u
upomínky, na kterou systém upozorní.
USNESENÍ č. RM/642/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výsledek poptávkového řízení na provádění zimní údržby v Maršově II v lokalitě Maršov II s
tím, že rada akceptuje nabídku paní Petry Prausové, IČ 65701577 (traktor s radlicí nebo UNC
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060 za hodinovou sazbou ve výši 500 Kč / hodinu) a na základě této nabídky schvaluje znění
Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/643/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad Úpou a místních částech pro zimní
sezonu 2016 - 2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/644/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s Českou lesnickou akademií Trutnov za užívání sportovní haly za účelem
zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci v době od 19 – 21 hodin v
období listopad 2016 – duben 2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/645/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a)
své usnesení č. RM/573/47/2016 ze dne 31.7.2016.
schvaluje
b)
zveřejnění záměru směny částí parcel ve vlastnictví města (část p.p.č. 238 o výměře
118 m2 a část p.p.č. 236/8 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Maršov I) za část pozemku
p.p.č. 236/11 o výměře 122 m2 v k.ú. Maršov I dle vyznačení na pozemkovém
snímku v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/646/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání písemný podnět pana Josefa Búše s návrhem na projednání
ochrany veřejného a soukromého majetku – návrh na zákaz používání světlic, petard a další
pyrotechniky, která způsobuje hluk, protože případná regulace musí být řešena přijetím
obecně závazné vyhlášky, která je v kompetenci zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/647/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost pana Petra Moravce o koupi stavební parcely p.p.č. 240/11 v k.ú. Maršov I. Jedná se o
parcelu nad domem Ritterových, která je zástavbovou studií Ing. Žateckého určena k výstavbě
rodinného domu. Rada žádost projednala, ale vzhledem k tomu, že na jednom z posledních
jednání rady vybrala prioritně k výstavbě RD lokalitu v Luční ulici a tyto parcely nabízí k
prodeji, bude panu Moravcovi nabídnuta k prodeji jedna z parcel v této lokalitě. Příprava
lokality Nový svět k výstavbě rodinných domů je složitější a měla by se v budoucnu (po
prodeji všech parcel v Luční ulici na výstavbu RD) řešit společně v rámci celé zástavbové
lokality, nikoliv individuálně bez společné koncepce vyřešení inženýrských sítí.
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USNESENÍ č. RM/648/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení
licence vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801, na linku 690 972 Trutnov - Svoboda nad Úpou - Horní
Malá Úpa, Pomezní Boudy (SKIBUS),
- SKI-BUSY s.r.o., IČ 050 08 069, na linku 690 290 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní
Maršov - Svoboda nad Úpou - Janské Lázně (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 930 Svoboda nad Úpou - Janské Lázně,
LANOVKA (SKIBUS),
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615, na linku 690 990 Harrachov - Rokytnice n.Jiz. Vrchlabí - Janské Lázně - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa.
USNESENÍ č. RM/649/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené
osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
vydává
b)
kladné stanovisko ke stavbě „Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni“ s následujícím
vysvětlením a podmínkami:
V rámci kontroly plnění jednotlivých usnesení bylo radě předloženo Oznámení
stavebního úřadu č.j. SVO/3197/2016 ze dne 20.10.2016 o zahájení řízení
dodatečného povolení stavby (předchozí řízení o odstranění stavby bylo přerušeno s
tím, že stavebník ve lhůtě požádal o dodatečné povolení stavby). Dále byly radě
sděleny informace k usnesení č. 629/49/2016 ze dne 5.10.2016 (žádost paní Ivety
Stránské o stanovisko města ke stavbě "Opěrná zeď u čp. 318 na Sluneční stráni").
Tajemnice sdělila informace o bezproblémové průjezdnosti městské techniky i
hasičů, kdy pracovníci technické čety a zástupce velitele hasičů tuto průjezdnost
ověřili a pořídili z ní fotodokumentaci, která je k dispozici u tajemnice. Stavební
technik města předložil radě geodetické zaměření opěrné zdi, u kterého byl osobně
přítomen, a rovněž konstatoval, že zeď je zcela na pozemku stavebníka včetně
rezervy vedle místní komunikace. Doplnil, že předmětem kolaudačního řízení či
závěrečné kontrolní prohlídky, kterou bude provádět stavební úřad, bude předložení
geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Dále stavební technik
informoval radu o rozsahu poškození místní komunikace, kdy lze jen těžko vyčíslit
poškození zaviněné stavebníkem, protože komunikace byla i před zahájením stavby
ve špatném stavu. Nicméně stavebník se zavázal, že dobrovolně přispěje částkou
10.000 Kč na opravu komunikace, protože si je vědom toho, že jeho nepovolená
stavba jen zhoršila již špatný stav komunikace. Rada tedy bude požadovat, aby tato
nabídka byla zapracována jako podmínka do rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby.
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USNESENÍ č. RM/650/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 14.6.2016 mezi městem a příspěvkovou organizací
Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/651/50/2016
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ve věci žádosti zástupce investora společnosti KVK PARABIT, a.s. o
vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení ve věci stavby "Odstranění
zápachu z výroby instalací biofiltru" a souhlasí se stavbou jako majitel sousedních pozemků s
umístěním a provedením stavby.
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